
POSIDÒNIA
FOLK MEDITERRANI

POSIDÒNIA Posidònia és una proposta musical que pren com a punt de 
partida la música popular de les Illes Balears. És un viatge, entre 
el conegut i la sorpresa, que sura a l’infinit musical entre el folk i 
la música mediterrània fins a arribar a cançons de creació pròpia 
i poesia musicada. L’objectiu d’aquest grup és mantenir viva 
la música pròpia de les Illes, respectar les seves arrels i donar-
la a conèixer a tot el món, però, amb un enfocament actual, 
renovador, creatiu i contemporani.

El grup s’identifica amb aquest nom perquè la posidònia, com 
la música de les Illes, és una planta única al mar Mediterrani, té 
arrels, floreix i dóna fruits. A més, és una referència molt actual ja 
que necessiten, com la posidònia, ser protegits per tal de donar 
continuïtat i vida a la nostra cultura des del moment present.

El grup és una fusió de diferents músics ben coneguts en 
el panorama musical folk de les Illes. Tots ells aporten a el 
conjunt una dedicació de més de vint anys de fer viva la música 
tradicional a través de diferents projectes. Avui s’uneixen per 
gaudir d’aquesta proposta que vol ser un “divertiment” del 
bagatge musical de tots aquests anys.

El grup està format per Marta Elka de el grup Xaloc Música 
(compositora, arranjador, cantant i violinista) de Mallorca, Toni 
Pastor (llaüt), Bernat Cabot (violí) i Pep Balaguer (guitarra) els 
tres de el grup Música Nostra, Ximbomba Atòmica ( Mallorca); 
Moisès Pelegrí (percussions) de el grup folk menorquí S’Albaida 
i el contrabaixista Marko Lohikari, habitual d’Albert Vila o de 
l’pianista menorquí Marco Mezquida, acaba de completar la 
formació amb el seu bagatge jazz i folk suec.

Components

marta elka
Cantant i violinista

Bernat CaBot
violí

pep Balaguer
guitarra

toni pastor
llaüt

moisès pelegrí
perCussions

marko lohikari
ContraBaixista
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POSIDÒNIA MÚSICA MEDITERRÀNIA
posidònia és una proposta musical que pren com a punt de 

partida la música popular de les illes Balears. És un viatge, entre 

el ja conegut i la sorpresa, que sura en l’infinit musical entre el 

folk i la música mediterrània fins a arribar a cançons de creació 

pròpia i poesia musicada. l’objectiu d’aquest grup és mantenir 

viva la música pròpia de les illes, respectar les seves arrels i donar-

la a conèixer arreu del món, però amb un enfocament actual, 

renovador, creatiu i contemporani. Cançons populars de les illes 

Balears: jotes, boleros, tonades, romanços… amb uns arranjaments 

molt actuals, mediterranis, frescs i personals. un homenatge a la 

riquesa i bellesa de la nostra cultura a través de la seva música.

CANÇONS DE L’ÀLBUM 

1 - Margarides

2 - Albercocs i cireres 

(Parado de Selva)

3 - Sa calera

4 - Ciutadella a Maó

5 - Lluna

6 - Ses ninetes 2017

7 - Parado de Valldemossa

8 - Blancaflor

9 - Jota marinera

10 - Alegria

11 - La Balanguera

12 - Vallåt Från Ärentuna (Intro)

13 - Sa darrera estació

14 - L’amo de son Carabassa

15 - Dama de Mallorca

16 - Sant Antoni swing

CRèDITS

Marta Elka -  veu, violí

Toni Pastor -  llaüt

Bernat Cabot -  violí

Pep Balaguer -  guitarra

Moisès Pelegrí -  percussió

Marko Lokihari -contrabaix 

Tomeu Estaràs -  flauta dolça

Càndid Trujillo -  xeremia,flabiol

Pau Mas -  xeremia, flabiol

Catalina Riutort -  veus

Àngels Riera -  veus

Inès Mas -  veus

Gerard Abril -  veus

Tomeu Ramis -  veus
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POSIDÒNIA
FOLK MEDITERRANI

SONEN LES CAMPANES!
POSIDÒNIA

POSIDÒNIA, LA BANDA 
MALLORQUINA LIDERADA 
PER LA CANTANT, 
COMPOSITORA I VIOLINISTA 
MARTA ELKA, ENS PRESENTA 
“SONEN LES CAMPANES!” 
EL SEU PROJECTE PER 
COMPARTIR NADAL A 
TRAVÉS DE LA MÚSICA I LES 
NADALES. AMB ALLÒ QUE 
ACOSTA AL QUE TENIM EN 
COMÚ, FORA DE LES FESTES 
COMERCIALS, L’ESPERIT 
DE NADAL. LA IL·LUSIÓ 
DELS INFANTS, LA UNIÓ 
I EL RETROBAMENT DE 
LES FAMÍLIES. EN AQUEST 
NOU CD TROBEM TEMES 
POPULARS DE TRADICIÓ 
CATALANA, ALTRES 
POPULARS DE LES ILLES 
BALEARS, D’ALTRES MÉS 
INTERNACIONALS I TAMBÉ 
NADALES DE NOVA CREACIÓ.

MÚSICA MEDITERRÀNIA
POSIDÒNIA

CANÇONS POPULARS DE 
LES ILLES BALEARS: JOTES, 
BOLEROS, TONADES, 
ROMANÇOS… AMB UNS 
ARRANJAMENTS MOLT 
ACTUALS, MEDITERRANIS, 
FRESCS I PERSONALS. UN 
HOMENATGE A LA RIQUESA 
I BELLESA DE LA NOSTRA 
CULTURA A TRAVÉS DE LA 
SEVA MÚSICA.

VIDEOS            
cliqueu per veure’ls

https://youtu.be/xz3Q1Q2mzqU
https://www.facebook.com/posidoniafolk/
https://youtu.be/o5C6m7rgnuY
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D5DWpwphljDc
https://youtu.be/PR7k7AZf89I
https://www.facebook.com/posidoniafolk/
https://youtu.be/D7oSprmJ2Nw
https://www.instagram.com/posidonia_folk/
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CONTRACTACIÓ

Àngel pujol
605 063 285
Can Muntaner, 5 ppl C· 07003 · Palma 
angel@manangelment.com
visita: www.manangelment.com

https://www.manangelment.com/ca/
https://www.facebook.com/ManangelmentMusical/
https://www.instagram.com/manangelmentmusical/
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